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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  ΣΟ  ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 

  
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΠΡΟ:  ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ» 
 Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ/7 
   Σειέθ.: 210 348 3161 

ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/65/418855 
  .2676 

  Αζήλα, 09 επ 20 
  πλεκκέλα: 1 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο 
    

ΘΕΜΑ: Γεκνζηεχζεηο – Αλαθνηλψζεηο  (Αλαθνίλσζε Γηαθήξπμεο ηνπ Τπ΄ Αξίζκ. 
 97/20, Ζιεθηξνληθνχ, Αλνηθηνχ, Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ) 

  
ΧΕΣ.: α.   Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπε-    

      ξεζηψλ» 

 
β.   Φ.600.163/198/418738/.2635/07 επ 20/ΑΓΤ/ΓΠΜ/3α 
 

  αο γλσξίδνπκε φηη, ε ΑΓΤ/ΓΠΜ, πξνθεξχζζεη κε ην (β) ζρεηηθφ, 
ειεθηξνληθφ, αλνηρηφ, δεκφζην δηαγσληζκφ, αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ππ’ αξίζκ. 97/20, γηα 
ηε ζχλαςε πκθσλίαο Πιαίζην (-Π) 3εηνχο δηάξθεηαο, απφ ππνγξαθή ηεο, κε ζθνπφ 
ηελ πξνκήζεηα «Α΄ πιψλ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ δηαθιαδηθνχ πξνγξάκκαηνο 
παξαγσγήο ρξσκάησλ θαη πιαζηηθψλ ησλ 691 ΒΔΒ.  
 
   Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλα, ηελ πεξίιεςε ηεο 
δηαθεξχμεσο ηνπ ππ’ αξίζκ. 97/20 δηαγσληζκνχ θαη ζαο παξαθαινχκε, φπσο ηε δηαβη-
βάζεηε ζηα κέιε ζαο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ 
επξχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηφλ. 
 
   Ζ απνζηνιή ζηελ εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πξαγκαην-
πνηήζεθε ηελ Σετάρτη 09 επ 20. 
 
   Ζ απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΖΜΓΖ ζα πξαγκαην-
πνηεζεί ηελ Παρασκευή 11 επ 20. 
 
   Παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 
 
    Σν ΓΔ/Γ3 (ΓΔΝΓΖ), ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α), παξα-
θαιείηαη φπσο θαηαρσξήζεη ηελ πεξίιεςε ηεο (β) ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζην-
ζειίδα www.army.gr. 
 
    Υεηξηζηήο ζέκαηνο, Μ. Αιρίαο (ΠΕ) Νηθφιανο Νάλεο, Β. Δπηηειή 
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7α,β,γ, ηει: 210 348 3163, (email: n.k.nanis@army.gr). 
 

 Σαμίαξρνο Βαζίιεηνο Μπέιινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ε π ζ π λ η ή ο 

  
  

Μ. Αιρίαο (ΠΕ) Νηθφιανο Νάλεο  
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7α,β,γ  
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα  
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ  (κε e-mail) 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία  
ΓΔ/Γ3 - Γ3 (κε e-mail) - ΓΤΠ  
ΑΓΤ/ΓΓ΄Κ  
ΑΓΤ/ΓΠΜ/(3α , 7) - ΓΔΠΤ - ΓΗΔ  
691 ΒΔΒ  
ΚΔΤ  
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  ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ» 
  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ/7 
  Αξηζ. Πξση: 418855 
  Αζήλα, 09 επ 20 
  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  ΣΟΤ  ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 97/20 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 Ζ ΑΓΤ/ΓΠΜ πξνθεξχζζεη, ειεθηξνληθφ, αλνηρηφ, δεκφζην δηαγσληζκφ, 
αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ππ’ αξίζκ. 97/20, γηα ηε ζχλαςε πκθσλίαο Πιαίζην (-Π) 3εηνχο 
δηάξθεηαο, απφ ππνγξαθή ηεο, κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα «Α΄ πιψλ» γηα ηελ θάιπςε 
αλαγθψλ ηνπ δηαθιαδηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο ρξσκάησλ θαη πιαζηηθψλ ησλ 
691 ΒΔΒ, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
πνζνχ χςνπο επηαθνζίσλ εβδνκήληα επηά ρηιηάδσλ νγδφληα επηά επξψ θαη 
εμήληα ιεπηψλ (777.087,60 €), ρσξίο ΦΠΑ. 

 

 Αξηζκφο Γηαγσληζκνχ: 97/20 θαη αξηζκφο δηαθήξπμεο: 97. 
 

 Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) θαη νη πξνζθνξέο 
ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπ-
αθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 
 

          Έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε 12 επ 20, εκέξα άββατο θαη ψξα 
10:00. 
 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 14 Οκτ 20, 
εκέξα Σετάρτη θαη ψξα 15:00.  
 

           Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε 20 Οκτ 20, εκέξα Σρίτη θαη ψξα 08:00. 
 
 Γηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά (απφ 08:00 έσο 
14:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηψλ) ζην ηειέθσλν 210 348 
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο, ΔΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεψξγηνο 
Πιαθηάο. 
 

 Ζ δεκνζίεπζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΖΜΓΖ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 
Παρασκευή 11 επ 20. 
 

 Ζ θαηαθχξσζε  ησλ δηαγσληζκψλ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
      
      Δθ ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ 
 

 Σαμίαξρνο Βαζίιεηνο Μπέιινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ε π ζ π λ η ή ο 

  
  

Μ. Αιρίαο (ΠΕ) Νηθφιανο Νάλεο  
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